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Afname Cito-toetsen
Het bestuur van OPSPOOR heeft besloten dat er geen Cito-toetsen worden afgenomen
zolang de scholen gesloten zijn. Mochten de scholen na 9 februari weer opengaan,
kunnen de toetsen worden afgenomen. De uitslag van de toetsen wordt gebruikt om het
niveau van de individuele leerlingen te bepalen. Zo kunnen we ons onderwijsaanbod
beter afstemmen op wat de kinderen nodig hebben.
Noodopvang
Door de verlenging van de lockdown loopt de noodopvang voor de kinderen die zijn
aangemeld in elk geval nog door tot en met de eerste week van februari. Mochten er
voor uw kind wijzigingen zijn in de opvangdagen van komende week of de week daarna,
dan verzoeken wij u dat te mailen naar de administratie:
administratie.eendragt@opspoor.nl . Als u dit al heeft doorgegeven hoeft u niet
nogmaals te mailen.
Nieuws uit de groepen 1-2
Deze week waren er weer hele leuke lesbrieven met opdrachten. Naar aanleiding van
het prentenboek het Cijferwinkeltje kregen we veel leuke reacties en foto's. De opdracht
was: maak van verschillend materiaal een cijfer.

Ook de fijne motoriek opdrachten waren weer leuk voor de kinderen om te doen. Span
kriskras draden door een wasmand, leg daar speelgoed in en probeer die zonder de

draden aan te raken eruit te halen. Gebruik
ook eens een tang of knijper om het
moeilijker te maken. En probeer ook met
touw of linten door de gaatjes te weven.
Klank van de week
Ondanks dat er thuisonderwijs is, gaan we
gewoon door met de klank van de week. De
komende week is dat de 't’ van
thuisonderwijs. Maandag zal er in de lesbrief
een opdracht staan met de 't'.
Nieuws uit groep 3
Ons thema ‘Zon, maan en sterren’ is gestart en dat hebben we ingeluid met een online
tekenles waarin we naar de ruimte zijn vertrokken. Elk kind vertelde wat hij zoal in de
ruimte zag en zo werden onze tekeningen helemaal compleet. Deze week zijn we gestart
met de online lessen om 11.00 uur en dat vonden zowel de kinderen als de leerkrachten
van groep 3 heel fijn. Dit zetten we volgende week zo voort. Ook zult u een nieuwe
weektaak in teams in bestanden vinden, fijn dat het hebben van de weektaak voor
iedereen goed werkt. Er zijn geweldige raketten gebouwd en mooie ‘op reis naar de
ruimte’ tekeningen gemaakt. Wij zijn trots op de kinderen en erg blij met u. Bijna alle
kinderen zijn elke dag om 9.00 uur online, bedankt daarvoor. Wij wensen iedereen een
fijn weekend!

Nieuws uit de groepen 4
De kinderen uit de groepen 4 zijn deze week druk bezig met het afronden van een aantal
blokken. De eerste toetsen thuis maken, is een feit. De juffen zijn erg benieuwd hoe deze
zijn gemaakt. Voor taal zijn wij bezig met recepten, de kinderen zijn lekker aan het
koken geweest. Volgende week starten wij bij taal en rekenen met een nieuw blok. Naast
het harde werken, is er ook tijd voor ontspanning. De afgelopen weken zijn wij bezig
geweest met het tekenen van een kameleon en een pauw. De kinderen hebben deze stap
voor stap leren tekenen en de afwerking mochten zij zelf bedenken. Zie hieronder een
impressie van onze pauwen. De juffen zijn “trots als een pauw” op hun kinderen en
ouders.

Nieuws uit de groepen 8
Groep 8 is bezig met een techniek-challenge: 'wie bouwt de grootste/mooiste toren met
spekjes en spaghetti..." Dit zijn alvast de eerste exemplaren.

Nieuws van de Brede school
WINTERGAMES VERLENGD!
Zolang de scholen dicht zijn blijft de Brede school activiteiten
organiseren op het terrein van WSV '30. Er kan nu ingeschreven
worden voor de volgende nieuwe (gratis) activiteiten:

- dinsdag 26-1: Winterspelen voor 6 t/m 12 jaar van 15.00-16.30 (diverse
sportactiviteiten, zoals voetbal/hockey/boogschieten)
- donderdag 28-1: Kick & Fun voor 6 t/m 9 jaar van 15.00-16.00 en voor 10 t/m 13 jaar
van 16.00-17.00
- dinsdag 2-2: Winterspelen voor 6 t/m 12 jaar van 15.00-16.30 (diverse
sportactiviteiten)
Inschrijven is verplicht via www.bredeschoolwormerland.nl. Voor Kick & Fun geldt een
maximum van 16 kinderen per groep.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de Brede school coördinator Saskia van
Schaik: info@bredeschoolwormerland.nl of 06-38624812.

